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MONRE Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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Tháng 10 năm 2018, hướng dẫn đầu tiên để quản lý các khu 
vực bị ô nhiễm với tiêu đề “Đăng ký các khu vực bị ô nhiễm tại 
Việt Nam: Phần 1: Thông tin cơ bản” đã được trình bày cho các 
chuyên gia tại Việt Nam. Nó bao gồm những thông tin cơ bản 
không thể thiếu cho một phương pháp phù hợp, có cơ sở và là 
cách tiếp cận có thể nhân rộng để xử lý các khu vực bị ô nhiễm. 

Hướng dẫn thứ hai này tập trung vào việc tập hợp thông 
tin các khu vực nghi bị ô nhiễm, cung cấp thông tin chi tiết 
hơn liên quan đến phần này của quy trình đăng ký mà đã 
được trình bày trong hướng dẫn đầu tiên. Thông qua trình 
bày kinh nghiệm thu được từ việc xây dựng một hồ sơ địa 
chính các khu vực bị ô nhiễm tại tỉnh Bắc Ninh, các tác giả 
chỉ rõ nguồn thông tin nào có sẵn tại Việt Nam phục vụ quá 
trình tổng hợp hồ sơ và kết quả điều tra có thể và nên đưa 
vào hồ sơ địa chính như thế nào. Tại Việt Nam, điều kiện cụ 
thể để điều tra các khu vực bị nghi ô nhiễm đã có sẵn. Việc áp 
dụng các phương pháp để ghi lại các khu vực đó có thể khác 
với các quốc gia khác. 

Cuốn sổ tay hiện tại nhằm đưa ra một hướng dẫn cho các cơ 
quan chức năng Việt Nam và các chuyên gia bên ngoài, cho 
phép tập hợp thông tin các khu vực bị ô nhiễm tại Việt Nam 

— Ở mức chất lượng cao, theo định hướng nhiệm vụ, và 
— Theo một tiêu chuẩn thống nhất. 

Từ tháng 10 năm 2016, thông tư mới 30/2016/TT-BTNMT 
do chính phủ ban hành quy định cách xử lý các khu vực bị ô 
nhiễm. Việc đăng ký các khu vực bị nhiễm là bước đầu tiên 
trong quy trình xử lý có hệ thống các khu vực bị ô nhiễm (xem 
Hình 1) và là bước thiết yếu để thực hiện thông tư 30/2016/ 
TT-BTNMT. 

Hồ sơ địa chính đưa ra một cái nhìn tổng quan về những rủi 
ro (tiềm ẩn) liên quan đến các khu vực bị ô nhiễm tại các tỉnh của 
Việt Nam. Do đó, đây là một công cụ thiết yếu để ngăn chặn việc 
sử dụng các vị trí bị ô nhiễm trong tương lai, có thể dẫn đến các 
tác động tiêu cực đối với sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng. 

Lập hồ sơ Đánh giá 
rủi ro 

Điều tra và
 lập kế hoạch 

khắc phục 
Khắc phục Chăm sóc sau 

khắc phục 

Hình 1: Đăng ký các khu vực bị ô nhiễm là bước đầu tiên trong quy trình xử lý. 
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2. Điều Kiện tiên quyẾt
vÀ cơ Sở dữ liệu 
Kết quả điều tra và khảo sát các khu vực bị ô nhiễm (tiềm ẩn) 
có thể gây hậu quả sâu rộng cho các cơ quan chức năng, người 
canh giữ trật tự, người dân và những đối tượng liên quan khác. 
Thông tin thu được là cơ sở để quản lý các lần sử dụng tiếp theo 
nhằm ngăn chặn các mối nguy hại thông qua các con đường 
khác nhau cho cư dân và người các đối tượng khác. Do đó, cần 
phải đưa ra các yêu cầu đặc biệt về chất lượng công việc, thiết 
bị kỹ thuật và cơ sở dữ liệu được sử dụng, cũng như nền tảng 
chuyên môn của các nhân viên liên quan. 

Để đánh giá chuyên môn thành công với kết quả điều tra 
phù hợp và chất lượng cao, cần phải đưa ra các điều kiện tiên 
quyết cụ thể về nhân sự và kỹ thuật. 

Những người thực hiện điều tra và xử lý dữ liệu địa chính 
cần có kiến thức đặc biệt về tổng hợp thông tin. Vì vậy, họ 
phải có khả năng lựa chọn và áp dụng đúng phương pháp lưu 
trữ, nghiên cứu và đánh giá hồ sơ, tài liệu. Họ phải có kinh 
nghiệm trong việc đánh giá bản đồ đa thời gian và ảnh chụp 
từ trên không cũng như kỹ năng thẩm vấn các nhân chứng 
đương đại. Họ cũng phải quen thuộc với việc kiểm tra thực 
địa liên quan đến điều tra (hiện trường hoặc toàn bộ khu vực) 
đối với các khu vực nghi ngờ bị ô nhiễm. 

Các nhân viên liên quan phải đánh giá các sự kiện và kết 
quả thu được và trình bày chúng theo cách mà chúng cung 
cấp một cơ sở có căn cứ để lập kế hoạch và ra quyết định 
trong các bước tiếp theo. 

Những người chịu trách nhiệm đánh giá cũng phải được 
trang bị các thiết bị và phương tiện phù hợp để thực thi nhiệm 
vụ. Điều này đề cập đến phần cứng và phần mềm để đánh giá ảnh 
chụp từ trên không cũng như một thiết bị văn phòng và máy tính 
phù hợp bao gồm phần mềm Hệ thống thông tin địa lý (GIS). 

Như đã trình bày trong hướng dẫn đầu tiên, cấu trúc cơ bản 
của hồ sơ địa chính các khu vực bị ô nhiễm phải được xây 
dựng theo cách mà các thông tin sau được quản lý hoặc có thể 
truy xuất: 

— Tập hợp thông tin không gian (vị trí, phần mở rộng) của tất 
cả các khu vực (nhà máy đã đóng cửa/ đang vận hành, bãi 
thải) liên quan đến môi trường và hiện diện trên cơ sở địa 
hình thực tế 

— Dữ liệu liên quan đến chủ sở hữu, địa chỉ. 

Cấu trúc cơ bản cần có phải được phát triển bằng cách sử 
dụng Hệ thống thông tin đồ họa địa lý được tin học hóa và 
chương trình ngân hàng dữ liệu: 

— Dữ liệu liên quan đến không gian được lưu trữ và quản lý 
trong Hệ thống thông tin địa lý. Khi sử dụng phần mềm 
ESRI, mỗi khu vực được phản ánh dưới dạng đa giác trong 
tệp dữ liệu shapefile (= dữ liệu lớp). Một bảng thuộc tính 
với tham chiếu ngân hàng dữ liệu tương ứng tồn tại cho 
mỗi tệp dữ liệu shapefile. 

— Kho dữ liệu cần có để đăng ký các khu vực bị ô nhiễm là rất 
toàn diện và sẽ vượt quá “dung lượng” của bảng thuộc tính. 
Do đó, tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một ngân hàng 
dữ liệu quan hệ. Mỗi khu vực được đánh dấu bằng một số 
nhận dạng (ID) giống nhau trong GIS và ngân hàng dữ liệu, 
theo đó việc chia sẻ giữa hai ngân hàng dữ liệu và GIS được 
thiết lập (Hình 2). 



Hình 2: Cấu trúc ngân hàng dữ liệu và đồ họa  
của hồ sơ địa chính của các khu vực bị ô nhiễm  
được thiết lập trong dự án CapaViet. 
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Thị trường cung cấp vô số các sản phẩm ngân hàng dữ liệu  
và Hệ thống thông tin địa lý - nhưng nhìn chung, nguyên tắc  
được trình bày ở trên là giống nhau ở mọi nơi. 
 Một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng nhất đối  
với sổ đăng ký chức năng của các khu vực bị ô nhiễm là dữ  
liệu không gian về hiện trạng địa hình (xem chương 2.2.1). 

Dữ liệu liên quan để phát hiện ô nhiễm được ghi lại trong  
Hệ thống hình thành địa lý (GIS) bằng cách sử dụng dữ liệu  
đất đai làm cơ sở. Do đó, dữ liệu địa lý cơ bản chính xác phải  
được cung cấp. Dữ liệu địa lý ít nhất sẽ tái tạo các hình dạng  
phác thảo/ đường viền của các bất động sản và tòa nhà trong  
phạm vi khu vực. 
 Lý do cho điều này là, sau khi tập hợp thông tin về các  
hình thức sử dụng có thể dẫn đến tình trạng ô nhiễm, dữ liệu  
địa lý cơ bản được kết nối với dữ liệu thu được hoặc dữ liệu  
được thu thập. 
 Tại Việt Nam, việc đăng ký dữ liệu bất động sản được quy  
định bởi pháp luật. Chịu trách nhiệm cho việc này là Tổng  
cục Quản lý đất đai (GDLA), một bộ phận trực thuộc Bộ Tài  
nguyên và Môi trường (MONRE). Quản lý đất đai thuộc trách  

nhiệm của Cơ quan Tài nguyên và Môi trường.1 Hệ thống  
hành chính của nó trải rộng khắp Việt Nam. Nhất là sau khi  
Luật đất đai năm 20032 có hiệu lực, việc quản lý tài liệu địa  
chính và hoạt động đăng ký đất đai chủ yếu được thực hiện tại  
Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng Đất.3 
 Theo Luật Đất đai từ năm 2003, các thửa đất/ đơn vị đất  
là một phần đất có ranh giới xác định, được hình thành khi  
Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng. Một  
thửa đất/ mã đơn vị đất (trong tiếng Việt có ký hiệu MT) xác  
định cho từng thửa/ đơn vị đất. Nó bao gồm ba con số được  
tách biệt bằng dấu chấm. Số đầu tiên (có ký hiệu là MX) là  
mã đơn vị hành chính cấp xã, số thứ hai là số thứ tự của tờ  
bản đồ địa chính (SB). SB thể hiện các thửa đất/ đơn vị đất  
của đơn vị hành chính cấp xã và được đánh số liên tục từ  
một trở lên. Theo đó, nó tuân theo các nguyên tắc cho bản  
đồ địa chính có cùng tỷ lệ: (a) từ tỷ lệ nhỏ đến tỷ lệ lớn hơn;  
(b) từ trái sang phải; và (c) từ trên xuống dưới. Số thứ ba  
(có ký hiệu là ST) là số thửa đất/ đơn vị đất trên tờ tương  
ứng của bản đồ địa chính. Theo hai nguyên tắc sau, ST được  
đánh số liên tục từ 01 trở lên: (a) từ trái sang phải; và (b) từ  
trên xuống dưới. Khi một thửa đất mới được hình thành, số  
thứ tự của nó sẽ là số tự nhiên trên số ST cao nhất hiện đang  
được sử dụng trên tờ bản đồ địa chính nơi thửa đất mới/ đơn  
vị được đăng ký.4 
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Việc đăng ký, tập hợp thông tin và đánh số thay đổi hoặc hình  
thành một thửa đất/ đơn vị đất phải tuân theo các quy tắc trên  
(đánh ký hiệu là “MT = MX.SB.ST”), chủ yếu xuất phát từ Luật  
Đất đai năm 2003 và các điều khoản liên quan của Chính phủ  
và Bộ Tài nguyên và Môi trường.5 Hình 3 là một ví dụ về cấu  
trúc dữ liệu. 

1 Quan (2011) 
2   Chính phủ Việt Nam   

(2003) 

3   Như trên 
4   Như trên 
5   Như trên 

Hình 3: Ví dụ dữ liệu bất động sản số hóa 

https://MX.SB.ST
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Theo quy định, cần có một kho dữ liệu toàn diện nếu các khu 
vực được đánh giá về mức độ liên quan của chúng đối với ô 
nhiễm. Điều này thậm chí còn cần thiết hơn nếu kho dữ liệu 
này sẽ được sử dụng để lập quy hoạch đáng tin cậy và định 
hướng mục tiêu cho các biện pháp tiếp theo. Nếu tất cả dữ liệu 
sẽ được lưu trữ trong một trang, việc sử dụng và cập nhật liên 
tục sẽ gây nhầm lẫn và phức tạp. Đó là lý do tại sao dữ liệu của 
hồ sơ địa chính được phân bố trên các bảng khác nhau. 

Một khu vực như vậy (khu vực nhà máy hoặc khu xử lý chất 
thải/ bãi thải) tạo thành đơn vị siêu dữ liệu hoặc trong hồ sơ địa 
chính. Các bất động sản của khu vực này (các thuộc tính,) gồm, ví 
dụ như tên khu vực, địa chỉ và chi nhánh, nhưng cũng là các giai 
đoạn phát triển (lịch sử sử dụng) hoặc các biện pháp bảo vệ môi 
trường đã được thực hiện. Tất cả dữ liệu liên quan đến khu vực 
này được nhập vào các trường dữ liệu được thiết kế đặc biệt. 

Dữ liệu của một khu vực có thể được truy cập bằng các 
phương tiện tìm kiếm khác nhau. Biểu mẫu nhập dữ liệu cho 
phép tìm kiếm theo mục tiêu của một khu vực thông qua số 
hoặc địa chỉ của nó. Phương tiện tìm kiếm sâu hơn là xác định 
các địa điểm trong một vùng cụ thể, ví dụ như tất cả các địa 
điểm trong một tỉnh hoặc thành phố có thể được thể hiện. 

Bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm, bảng dữ liệu đầu 
tiên của khu vực sẽ được hiển thị. Nó chứa dữ liệu chủ yếu 
liên quan đến vị trí chính xác, kích thước khu vực và thể hiện 
dưới hình thức giống như khảo sát về lịch sử sử dụng tại khu 
vực. Bảng dữ liệu tiếp theo (chi tiết về công ty) gồm dữ liệu 
được nhập vào riêng như địa chỉ và số liên lạc để thu thập thêm 
thông tin chi tiết về lịch sử của công ty. 

Các bảng dữ liệu khác hoàn thiện bức tranh về lịch sử sử 
dụng của khu vực bằng cách cung cấp thông tin về các khía 
cạnh sau: 

— Lịch sử sử dụng 
— Các giải pháp theo quy hoạch 
— Các giải pháp được thực hiện 
— Nguồn điều tra 
— Tình trạng cập nhật 

2.2.3   h ệ   t h ố n g   t h ô n g   t i n   Đ ị a lý ( g i S )  

Hệ thống thông tin địa lý kết hợp dữ liệu không gian với dữ 
liệu chủ đề. Điều này có nghĩa là ví dụ: thông tin “tòa nhà lưu 
trữ” được chứa trong ngân hàng dữ liệu GIS được hiển thị dưới 
dạng một khu vực (đa giác) phác thảo vị trí chính xác và đường 
viền của nó. Điều đó có nghĩa là tòa nhà lưu trữ - tương đương 
với tất cả các hình thức sử dụng (một phần) khác được ghi lại 
- được thể hiện trong GIS với các đường viền trên bản đồ địa 
hình cơ bản (hoặc nếu không có: ảnh chụp từ trên không) và do 

đó có thể xác định vị trí chính xác trong địa hình ( xem hình 2, 
chương 2.2). 

Thông tin đồ họa này cùng với các dữ liệu nhập vào từ ngân 
hàng dữ liệu cung cấp một cơ sở quan trọng để lập quy hoạch 
và thực hiện các biện pháp tiếp theo cho các khu vực có nguy 
cơ ô nhiễm cao do hình thức sử dụng thực tế và/ hoặc lịch sử 
của chúng. 

Dự án GIS, là một phần của dự án tập hợp thông tin ô 
nhiễm đất tại Bắc Ninh, được phát triển bằng cách sử dụng hệ 
thống thông tin địa lý ArcView, phiên bản 10.5 (hệ điều hành 
Microsoft Windows 10; ngôn ngữ: tiếng Anh được mã hóa bằng 
ký tự tiếng Việt). 

Dữ liệu cơ bản địa lý là thông tin hồ sơ địa chính chính 
thức của cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký đất đai (tương tự 
như ALKIS của Đức). Khung tham chiếu là DGN_1995_UTM_ 
Zone_48N. 

Ngoài dữ liệu địa chính, các bức bản đồ nối tiếp của nhiều 
năm đã được triển khai trong dự án GIS. Những bức ảnh chụp 
từ trên không này đã được cải thiện bằng phương pháp đo 
phóng xạ và tham chiếu địa lý. Hình 4 thể hiện bức ảnh bản 
đồ nối tiếp 1031 cho phần trung tâm của Vân Môn có tích hợp 
GIS, được tham chiếu trên cơ sở thông tin địa chính hiện tại. 

Đầu tiên, một lớp hiển thị các đường viền của tất cả các 
làng thủ công và bao gồm thông tin cơ bản (phân bố không 
gian, vị trí, tên, v.v.) đã được phát triển. 

Trong quá trình nghiên cứu, lớp này dần dần được bổ sung 
với các khu vực khác đang có hoạt động. Để ghi lại thông tin 
chi tiết về các doanh nghiệp và cụm doanh nghiệp riêng lẻ, một 
lớp chuyên đề với 26 cột thông tin đã được tạo ra. Hình 5 thể 
hiện hai bản trích xuất từ danh sách thuộc tính của lớp này. 

Trong số các loại thông tin khác, những thông tin sau đây 
đã được cung cấp hoặc ghi lại: 

— Tên làng (của khu vực) 
— Số công ty 
— Đô thị 
— Huyện 
— Địa chỉ 
— Vận hành, hoạt động 
— Tên của cơ sở 
— Doanh nghiệp 
— Đối tác phỏng vấn 
— Bắt đầu và kết thúc hoạt động 
— Hiện trạng 
— Thông tin thêm, ví dụ: chất thải 
— Kết nối đến một bức ảnh 
— Hình thức sử dụng/ quy trình liên quan đến ô nhiễm 
— Thông tin địa lý (kích thước của khu vực) 

Việc khoanh vùng và đánh dấu các địa điểm riêng lẻ được thực 
hiện dựa trên dữ liệu địa chính của tỉnh Bắc Ninh (Hình 6). 



 

 12 S ổ  t a y  Đ ă n g  k ý  k h u  v ự c  b ị  ô  n h i ễ m  t ạ i  V i ệ t  N a m :  P h ầ n  2  

Hình 4: Ảnh chụp trên không từ 18.10.2003 Nr. F1-03-5-1031, khu vực trung tâm của 
Văn Môn. (Nguồn: Trung tâm Thông tin Đo đạc và Dữ liệu Bản đồ, Hà Nội) 

Hình 5: Trích xuất từ lớp thông tin <Khu vực_Đăng ký > (1/2) 
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Hình 5: Trích xuất từ lớp thông tin <Khu vực_Đăng ký > (2/2) 

Hình 6: Đánh dấu các khu vực dựa vào cơ sở hồ sơ địa chính hiện hành 



  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

  
 

  
 
 
 

  
 

 
 

  
 

  

  
 

 14 S ổ  t a y  Đ ă n g  k ý  k h u  v ự c  b ị  ô  n h i ễ m  t ạ i  V i ệ t  N a m :  P h ầ n  2  

3. tậP hợP thông tin
hÌnh thức Sử dụng có 
thỂ dẫn ĐẾn ô nhiễm tại 
tỉnh bắc ninh 
Bắc Ninh nằm ở phía Đông của Hà Nội với tổng diện tích 
822,7 km² và thuộc các tỉnh nhỏ hơn ở Việt Nam. Tuy nhiên, 
mật độ dân số - 1477 người/ km² - là rất cao.6 Bắc Ninh có 
địa hình tương đối đồng đều và bằng phẳng, có độ dốc từ Bắc 
xuống Nam và Tây sang Đông. Các hệ thống sông lớn của sông 
Đuống, sông Cầu và sông Thái Bình cùng với nhiều sông  ngòi 
và kênh rạch nội địa hình thành nên mạng lưới sông ngòi dày 
đặc của tỉnh Bắc Ninh.7 Các khu vực đồng bằng nằm ở độ cao 
khoảng 3 đến 7m trên mực nước biển, vùng đồi và núi có độ 
cao khoảng 300 - 400 mét so với mực nước biển. Đồi và núi 
chỉ chiếm 0,53% diện tích tự nhiên của Bắc Ninh, chủ yếu ở 
hai huyện của Võ Võ và Tiên Du.8 

Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất sử dụng đặc biệt và 
đất thổ cư lần lượt chiếm 43,5%, 0,6%, 17,1% và 10,2% diện 
tích của tỉnh.9 

Trữ lượng khoáng sản của tỉnh không nhiều: chủ yếu bao 
gồm các loại vật liệu xây dựng như đất sét ở Quế Võ và Tiên 
Du, sa thạch ở Thị Cầu, Vũ Ninh, thị trấn Bắc Ninh và than 
bùn ở Yên Phong.10 

Tỉnh Bắc Ninh nằm trên tuyến đường giao thông chính 
nối Việt Nam và Trung Quốc - một thị trường đang có sự tăng 
trưởng mạnh mẽ. Nó cũng nằm trên các hành lang kinh tế 
Nam Ninh - Lạng Sơn – Hà Nội - Hải Phòng và Nam Ninh -
Singapore, khu vực quy hoạch thủ đô Hà Nội và tam giác phát 
triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh sầm uất.11 

Với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa diễn ra 
nhanh chóng, tỉnh Bắc Ninh được biết đến như một hình mẫu 
về phát triển công nghiệp. Bắc Ninh có 15 khu công nghiệp. 
Tính đến năm 2017, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút 810 dự án đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với giá trị hơn 14,8 tỷ USD, bao 
gồm các dự án đầu tư của Canon, Samsung, P & Tel, Sumito-
mo, Foxconn, ABB, Orion, PepsiCo và Nokia.12 

Ở Bắc Ninh tồn tại hơn 100 làng nghề sản xuất thủ công, trong 
đó có 62 làng tham gia sản xuất các sản phẩm truyền thống 
như đúc đồng (Đại Bái, Gia Bình), sắt thép (Đa Hội, Tự Sơn) 
và đồ gỗ (Đồng Kỵ, Từ Sơn).13,14 Các làng nghề có tiềm năng 
đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế của Bắc Ninh. 

Cơ cấu kinh tế của tỉnh Bắc Ninh gồm nông lâm-ngư 
nghiệp (5,3%), công nghiệp và xây dựng (75,6%) và dịch vụ 
(19,1%).15 Giá trị sản xuất công nghiệp ước tính 26,2 tỷ USD, 
trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt khoảng 
23,2 tỷ USD và tổng thu ngân sách nhà nước trong tỉnh ước 
đạt 638 triệu USD.16 

Sự vượt trội mạnh mẽ của công nghiệp và sản xuất thủ 
công ở tỉnh Bắc Ninh có liên quan đến nguy cơ xả thải các chất 
có hại, có thể gây ô nhiễm đất, nguồn nước ngầm và nước mặt. 

Để phòng ngừa những mối nguy hại và lập kế hoạch khắc 
phục cũng như các biện pháp bảo vệ các khu vực bị ô nhiễm, 
điều quan trọng là cơ quan chức năng có trách nhiệm phải sử 
dụng cơ sở dữ liệu tin cậy dưới hình thức hồ sơ địa chính của 
các vị trí bị ô nhiễm. 

Trong các chương tiếp theo, các vấn đề được trình bày sẽ 
bao gồm cách tập hợp và xử lý thông tin dựa trên dữ liệu và 
kỹ thuật về các khu vực nghi ngờ bị ô nhiễm có thể được thực 
hiện như thế nào. Hoạt động gần đây ở tỉnh Bắc Ninh sẽ được 
sử dụng làm ví dụ. 

Do sự phát triển công nghiệp-thương mại của Bắc Ninh, 
phương pháp tiếp cận được sử dụng để phân biệt giữa ba điểm 
chức năng và tập trung không gian: 
1. Ghi lại các hình thức sử dụng liên quan đến ô nhiễm tại làng 

nghề, 
2. Ghi lại các hình thức sử dụng liên quan đến ô nhiễm tại các 

khu công nghiệp 
3. Ghi lại các hình thức sử dụng liên quan đến ô nhiễm khác. 

https://19,1%).15
https://Nokia.12
https://Phong.10
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Hình 7: Đúc nhôm tại làng Vân Môn (Ảnh: MSP 2017) 

Người dân của các làng nghề, một nét đặc biệt của nông thôn 
Việt Nam, phát triển các cơ sở thủ công một cách khéo léo 
và tinh xảo. Chính phủ Việt Nam đã công nhận khoảng 1400 
làng nghề thủ công, trong đó 220 làng nghề thủ công truyền 
thống.17 Một số quy trình sản xuất tại các làng nghề thủ công 
có thể gây ô nhiễm nước, không khí và đất. 

3.1.1 S ự l i ê n q ua n c ủa ô n h i ễ m  tạ i c ác l À n g n g h ề  

Mặc dù có bề dày lịch sử hàng trăm năm, các làng nghề vẫn 
duy trì hoạt động sản xuất ở quy mô nhỏ. Ngoài ra, quy trình 
sản xuất tại các làng nghề thường sử dụng các thiết bị vận hành 
thủ công và công nghệ lạc hậu. Các làng nghề có chung một 
đặc điểm là hiệu quả sử dụng vật liệu và nhiên liệu thấp, không 
gian sản xuất hạn chế và nhận thức không đầy đủ về công tác 
bảo vệ môi trường và sức khỏe trong trong bộ phận người dân. 
Vì điều này, nhiều hoạt động được thực hiện tại các làng nghề 
đã gây áp lực lên môi trường tương ứng của họ.18 

Một số làng nghề của Bắc Ninh có truyền thống rất lâu đời. 
Chẳng hạn, làng đúc đồng Đại Bài có truyền thống lịch sử 900 

năm.19 Trong những năm gần đây, các làng nghề đã thay đổi 
nhanh chóng do sự chuyển dịch kinh tế theo hướng kinh tế thị 
trường và khuyến khích sản xuất thủ công trong các khu vực 
sản xuất và sinh hoạt chung phục vụ tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu. Xu hướng công nghiệp hóa và ban hành các chính 
sách tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất thủ công 
gia đình đã tạo việc ổn định và thời vụ cho người lao động 
biển, tăng thu nhập cho các hộ gia đình nông thôn.20 

Cùng với các khía cạnh tích cực, sự phát triển của các 
làng nghề đã dẫn đến một số hệ lụy, đặc biệt là các vấn đề môi 
trường. Không nhận thức được tác động lâu dài của ô nhiễm 
mà chỉ tập trung vào thu được lợi nhuận nhanh chóng, các do-
anh nghiệp ở các làng nghề thường chạy theo các quy trình 
sản xuất thủ công và sử dụng lao động không có tay nghề. Hơn 
nữa, để giảm giá thành sản xuất và cải thiện tính cạnh tranh, 
các doanh nghiệp đã sử dụng nhiên liệu rẻ tiền và hóa chất độc 
hại bao gồm cả hóa chất bị cấm. Cùng với việc thiếu đầu tư vào 
thiết bị an toàn, công nghệ lỗi thời này dẫn đến việc tiêu thụ 
nguyên liệu và nhiên liệu quá mức, làm tăng phát thải chất ô 
nhiễm vào nguồn nước, không khí và đất từ đó ảnh hưởng đến 
giá thành sản phẩm, chất lượng môi trường và sức khỏe người 
dân (Hình 7).21 

https://th�ng.17
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Mặc dù các làng nghề đã đầu tư vào kỹ thuật và công nghệ sản 
xuất, nhưng vẫn thiếu đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. 
Do đó, hệ thống xử lý các chất ô nhiễm như hạ tầng thu gom 
và xử lý nước thải cũng như bãi thải và hệ thống thu gom chất 
thải độc hại là không đủ hoặc không tồn tại ở nhiều làng nghề 
Việt Nam.22 

Tùy thuộc vào quy trình sản xuất tại các làng nghề, đặc 
điểm điển hình liên quan đến loại hình và cách thức gây ô 
nhiễm môi trường có thể được xác định. Các làng nghề tập 
trung vào sản xuất lương thực, chăn nuôi và giết mổ có thể xả 
thải một lượng lớn nước thải bị ô nhiễm các chất hữu cơ. Điều 
tương tự cũng xảy ra với các làng nghề nhuộm, dệt và thuộc 
da với việc bổ sung các hóa chất như thuốc tẩy cũng như crôm 
(VI) (từ đồ da). Những loại nước thải này gây ra những rủi ro 
khác nhau chủ yếu cho nguồn nước mặt và nước ngầm.23 

Các nghề thủ công khác như tái chế, gia công cơ khí, đúc 
đồng, mạ và sản xuất kim hoàn mỹ nghệ có nguy cơ gây ô 
nhiễm đất, mà còn ô nhiễm không khí và nguồn nước do quá 
trình xả thải ra các loại hóa chất trong quá trình sản xuất. 
Lượng nước thải của các nghề thủ công này có thể không lớn, 

6 Tổng Cục Thống Kê (Việt 
Nam) 

7 Chính quyền Bắc Ninh 
(2016a) 

8 Như trên 
9 Tổng Cục Thống Kê (Việt 

Nam) 
10 Chính quyền Bắc Ninh 

(2016a) 
11 Chính quyền Bắc Ninh 

(2016b) 
12 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Việt Nam (2019) 

13 Chính quyền Bắc Ninh 
(2016c) 

14 Chính quyền Bắc Ninh 
(2017) 

15 Chính quyền Bắc Ninh 
(2015) 

16 Như trên 
17 Chính quyền Hàn Quốc/ 

Ngân hàng Thế giới 
18 Monre (2008) 
19 Chính quyền Bắc Ninh 

(2016d) 
20 Monre (2008) 

nhưng lại có nồng độ các chất độc hại cao như kim loại nặng 
(kẽm, sắt, crôm, ni-tơ...). Nghề mạ bạc và tái chế ắc quy cũng 
thải ra Hg và xyanua cũng như chì. Nước thải của một số làng 
nghề có hàm lượng kim loại nặng như Cr6+, Zn2+, Pb2+ cao hơn 
từ 1,5 đến 10 lần so với mức cho phép theo quy định QCVN 
03:2015/BTNMT.24 Thêm vào đó, các khí có chứa axit, kiềm và 
oxit kim loại (ô-xít chì, ô-xít kẽm, ô-xít nhôm) được thải vào 
không khí trong quá trình sản xuất.25 

Nhìn chung, việc đốt than chất lượng kém ở các làng nghề 
trong các ngành sản xuất gây ra ô nhiễm không khí bởi bụi, 
CO2, CO, SO2 và NOx. Phần lớn, chất thải rắn không được thu 
gom hay xử lý tại các làng nghề và thải trực tiếp ra môi trường 
có nguy cơ gây ô nhiễm nhất định theo dây chuyền sản xuất.26 

Tại tỉnh Bắc Ninh, không khó để tìm thấy các lĩnh vực sản 
xuất tiêu biểu của các làng nghề, cũng là làng tái chế chủ yếu 
liên quan đến môi trường (Bảng 1). 

21 Chính quyền Hàn Quốc/ 
Ngân hàng Thế giới 

22 Như trên 
23 Monre (2008) 
24 Chính quyền Nhà nước Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam 
(2015) 

25 Monre (2008) 
26 Như trên 

https://03:2015/BTNMT.24


   

 

  

 

 

   

 
 

 
 

       

 17 S ổ  t a y  Đ ă n g  k ý  k h u  v ự c  b ị  ô  n h i ễ m  t ạ i  V i ệ t  N a m :  P h ầ n  2  

bẢng 1: lĩnh vực SẢn xuất của các lÀng nghề tại bắc ninh 

lĩnh vực SẢn xuất SẢn Phẩm chính tên lÀng (ĐiỂn hÌnh) 

Chiến biến 
thựC phẩm 

Rượu gạo 
Quan Đình, Đại Lâm, Cẩm Giang, 
Xuân Thụ, My Xuyên 

Đậu phụ Trà Lâm 

Phở khô 
Cầu Giữa, An Ninh, Cầu Gạo, Đức Lân, An Tập, 
Thôn Đoài, Tiền Trong, Tiền Ngoài, Tử Nê 

Cá giống Mão Điền 

Đồ gỗ 

Đồ gỗ 
Đồng Kỵ, Hương Mạc, Mai Động, Kim Thiều, Kim Bảng, 
Phù Khê Đông, Phù Khê Thượng, Dương Sơn, Khúc Toại, 
Kênh Phố, Cao Thọ, Trung Bạn, Đông Xuất, Tuyên Bá 

Sản phẩm 
mây tre 

Làng Cả, Ngăm Mạc, Lập ái, Xuân Lai, 
Xuân Hội, Đức Tái, Môn Quảng 

tái Chế 
Chất thải 

Đúc 
nhôm 

Đại Bái, Quảng Bố, Mẫn Xá (Xã Văn Môn) 

Sắt Việt Vân, Đa Hội, Trịnh Xá 

Phế liệu Quan Độ (Xã Văn Môn) 

Giấy Dương ổ, Đào Xá 

thủ Công mỹ nghệ Đồ gốm Phấn Trung, Thủ Công (Xã Phù Lãng) 

Dệt 

Màn, khăn quàng Hồi Quan, Tiêu Long, Lai Tê, Triện Quang 

Không chuyên biệt Đại Mão 

Tơ lụa Vọng Nguyệt 

Sản xuất 
vật liệu xây 
Dựng 

Không chuyên biệt Đình Cả, Duệ Đông, Vĩnh Kiều, Tiêu Sơn 
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c ác h Ì n h  Ả n h  S au  Đây  Đ ưa r a  v í d ụ  v ề  tác  
Đ ộ n g m ô i  t r ư ờ n g  t Ừ c ác l À n g n g h ề  t h ủ cô n g  
tạ i  t ỉ n h  b ắc  n i n h.  

1 

3 2 
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4 

5 

6 

Hình 8: Ví dụ tác động môi trường từ các làng nghề thủ công tại tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: MSP 2017/2018) 
1 – Nguy cơ ô nhiễm đất thông qua việc tháo dỡ máy biến áp tại một làng tái chế (Vân Môn) 
2 – Chất thải (tro và xỉ, trong số các loại chất thải khác) xung quanh bờ ruộng ở Vân Môn 
3 – Nguy cơ ô nhiễm đất và nước ngầm trong hoạt động lọc lắng bề mặt ở Đa Hội 
4 – Phát thải chất ô nhiễm qua khói không được lọc ở Dương Ô (tái chế giấy) 
5 - Xả nước thải từ hoạt động mạ kim loại không được xử vào mương đào ở Đa Hội (xem mũi tên) 
6 - Phơi nhiễm nước mặt do xả trực tiếp nước thải ô nhiễm và quá trình tẩy rửa tại khu vực bờ 

biển (Dương Ô) 
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Hình 9: Địa điểm sử dụng tái chế nhôm và nhà dân trong ảnh chụp trên không từ năm 
2018 (Nguồn: Google Earth) 

Hình 10: Các cơ sở phát thải bụi và rác thải chất đống tại làng Văn Môn trong ảnh chụp 
từ trên không năm 2018 (Nguồn: Google Earth) 



       
 

3.1.2 K h oa n h  v ù n g  vÀ x ác  Đ ị n h  Đặc  t í n h c ủa c ác  K h u  
v ự c n g h i b ị ô n h i ễ m  tạ i c ác l À n g n g h ề  
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Một đặc điểm điển hình đối với các làng nghề ở Việt Nam là 
nhiều thửa đất được sử dụng theo cách tương tự hoặc giống 
hệt nhau. Các khu vực có hình thức sử dụng rõ ràng cần được 
tổng hợp. Từ đó, nó phải được phân biệt giữa các khu vực sản 
xuất và chứa chất thải. 

Điều cơ bản là hình thức sử dụng có khả năng gây ô nhiễm 
được ghi lại bất kể là đất, nước ngầm, nước mặt hay không 
khí có thực sự bị ảnh hưởng. Trọng tâm của hồ sơ địa chính ô 
nhiễm đất (chủ yếu) là nguyên nhân (tiềm ẩn) gây ô nhiễm. Tất 
cả các biện pháp điều tra hoặc phòng ngừa nguy hiểm khác đều 
được thực hiện trong bước tiếp theo dựa trên thông tin được 
ghi lại và mô tả trong hồ sơ địa chính. 

Bên cạnh các địa điểm sản xuất, hầu hết các làng nghề cũng 
có các khu vực chủ yếu được sử dụng làm nhà ở và hành chính. 
Thông thường, các khu vực này không gây ra ô nhiễm liên 
quan. Do đó, bước đầu tiên là khoanh vùng các khu vực nghi 
ngờ bị ô nhiễm từ các khu vực không liên quan bằng cách đánh 
giá các nguồn khác nhau. Các bức ảnh chụp trên không, trong 
số các phương tiện khác, là một trong những công cụ tập hợp 
thông tin quan trọng. 

Việc đánh giá các bức ảnh chụp từ trên không được khuyến 
nghị là bước đầu tiên để xác định các khu vực trong một làng 
nghề thủ công nghi ngờ bị ô nhiễm do sử dụng. Ví dụ, làng 
nghề thủ công Vân Môn, được mô tả trong các bức ảnh chụp 
trên không trong Google Earth với độ phân giải cao đến mức có 
sẵn cơ sở dữ liệu đầy đủ để có những xác định ban đầu, và ghi 
lại các hình thức các sử dụng, có thể gây ra ô nhiễm (Hình 9). 

Đôi khi, chỉ đơn giản nhìnhvào mái nhà cũng có thể đủ để 
phân biệt hình thức sử dụng làm nhà ở với các đơn vị sử dụng 
được cho là gây ô nhiễm môi trường. Mái nhà có màu xám do 
khí thải bụi có thể được phân biệt rõ ràng với các mục đích sử 
dụng khác (như trong Hình 9). 

Ngoài ra ống khói và rác thải chất đống trong phạm vi 
của các khu vực sản xuất có thể nhìn thấy trên ảnh chụp trên 
không là sự thể hiện an toàn cho hình thức sử dụng có thể gây 
ra ô nhiễm (Hình 10). 

Ả n h c h ụ P  t r ê n  K h ô n g l ị c h  S ử  

Các làng nghề thường sở hữu truyền thống lâu đời, do đó các 
địa điểm sản xuất có thể đã thay đổi về không gian trong suốt 
lịch sử sử dụng của nó. Nếu các địa điểm sản xuất trong làng 
đã được di dời hoặc các hoạt động riêng lẻ bị đóng cửa, nhạy 
cảm sau khi sử dụng như nhà ở hoặc đất nông nghiệp có thể 
dẫn đến các tình huống nguy hiểm. 

Ví dụ: Tại một thửa đất trong làng thủ 
công, máy biến áp đã được tháo dỡ và tái 
chế từ năm 1985 đến năm 1995. Thông qua 
hoạt động này, đất đã bị ô nhiễm đáng kể 
từ dầu máy biến thế có chứa PCB. Hoạt 
động đã được di dời đến một địa điểm khác 
vào năm 1995. 

Sau đó, một tòa nhà dân cư với một 
khu vườn nhà nhỏ được xây dựng tại khu 
vực. Ở đây có nguy cơ sức khỏe cao vì trẻ 
em chơi đùa thường xuyên tiếp xúc với đất 
bị ô nhiễm và cũng có thể nuốt một lượng 
nhỏ. Cây trồng cũng có thể bị ô nhiễm từ 
các chất ô nhiễm thông qua hấp thụ và 
chất bám dính do đó gây ra các nguy cơ sức 
khỏe khác. Ít nhất cũng không hẳn do lần 
sử dụng trước, nguồn nước ngầm có thể bị 
ô nhiễm và có thể xâm nhập vào chu trình 
dinh dưỡng như nước uống gây ra những 
rủi ro đáng kể cho sức khỏe do ô nhiễm liên 
quan đến PCB. 

Đây lÀ một trong những Đặc ĐiỂm hiệu Suất quan 
trọng nhất của một hỒ Sơ Địa chính về ô nhiễm Đất ĐỂ 
nhận diện c ác tÌnh huống nguy hiỂm Đó hoặc ĐỂ ngăn 
chặn chúng thông qua c ác biện PháP lậP KẾ hoạch. 
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Một trong những nguồn quan trọng nhất để thu thập thông 
tin về phương thức sử dụng trong lịch sử là các ảnh chụp trên 
không của những năm trước (xem Hướng dẫn sử dụng phần 
1, trang 26 - 27). Một nguồn mua ảnh chụp trên không lịch 
sử quan trọng là Trung tâm Khảo sát và Dữ liệu Bản đồ tại 
Hà Nội.27 Trên trang web của tổ chức này (www.bandovn.vn), 
các bức ảnh chụp trên không hiện tại cũng như lịch sử có thể 
được nghiên cứu và có thể truy cập các bản sao số hóa. Các 
hình ảnh tồn tại từ thập niên năm mươi và có nguồn gốc từ 
Pháp. (IGN - Photothèque Nationale ở Saint-Mandé Cedex). 

Nhìn chung, không nhất thiết phải xem lại quá khứ để 
điều tra những thay đổi không gian ở các làng nghề, vì những 
thay đổi đáng kể trong cơ cấu sản xuất của các làng nghề diễn 
ra chủ yếu vào những năm 1980. Do đó, ảnh chụp từ trên 
không trong thập kỷ này cho đến nay là đủ trong hầu hết các 
trường hợp. 

Bên cạnh Trung tâm Khảo sát và Dữ liệu Bản đồ, Google 
Earth có thể được xem như là một nguồn ảnh chụp trên không 
quan trọng khác trong khoảng 10 đến 15 năm qua. Nó cũng 
cho phép đánh giá các hình ảnh lịch sử (Hình 11). 

Sử dụng ví dụ về làng nghề Vân Môn để chứng minh những 
phát hiện nào có thể thu được thông qua đánh giá ảnh chụp 
trên không lịch sử. 

Hình 12 cho thấy sự phát triển của các bãi thải ở phía 
Đông của làng nghề Vân Môn trong vòng 10 năm. Có thể 
nhận ra rằng việc sử dụng trước đó bao gồm một diện tích 
trũng chứa đầy nước, dần dần bị lấp đầy bằng tro và xỉ từ các 
doanh nghiệp tái chế nhôm. 

27 Trung tâm Khảo sát và Dữ liệu bản đồ là đơn vị kinh doanh 
trực thuộc Cục Khảo sát và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; hỗ trợ Cơ quan Quản lý Nhà nước trong lĩnh 
vực khảo sát và thông tin bản đồ; triển khai các dịch vụ công 
phục vụ công tác lưu trữ, tích hợp, cập nhật, cung cấp dữ liệu 
khảo sát và lập bản đồ theo quy định của pháp luật. 

Hình 11: Chức năng của các hình ảnh lịch sử trong Google Earth (Nguồn: Google Earth) 

www.bandovn.vn
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Hình 12:  Sự phát triển về mặt thời gian và không gian của các cơ sở và bãi thải tái chế 
nhôm ở phía Đông làng Vân Môn (Nguồn: Google Earth) 
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1992 

Hình 13: Hoạt động đào xới tại một khu vực bãi tro hiện tại từ tái chế nhôm trong một 
ảnh chụp trên không từ năm 1992 (Nguồn: Trung tâm Khảo sát và Dữ liệu Bản đồ) 



c á n b ộ b Ảo   v ệ m ô i   t r ư ờ n g c ấ P h u y ệ n  

Trong một bước nữa, các khu vực có khả năng bị ô nhiễm đã  
được ghi lại thông qua việc đánh giá ảnh chụp trên không hiện  
tại và lịch sử phải được xác định rõ ràng và thông tin bổ sung  
phải được tiếp tục lưu trữ. Khuyến nghị cần có cân nhắc sớm  
của các chuyên gia môi trường cấp huyện, bởi vì thông tin dưới  
dạng các tập tin chính thức về các làng nghề hiếm khi có sẵn. 
 Trong quá trình xây dựng hồ sơ địa chính tại tỉnh Bắc  
Ninh, rõ ràng là các chuyên gia môi trường ở cấp tỉnh có hiểu  
biết rõ ràng về khu vực. Họ có thể xác định cụ thể các đơn vị  
phân định ranh giới sử dụng sơ bộ trong các làng nghề và có  
thể bổ sung dữ liệu liên quan đến môi trường vào các mục đích  
sử dụng riêng lẻ (Hình 15). 
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Hình 14: Cấu trúc định cư ở phía đông làng Vân Môn trong  
một bức ảnh chụp từ trên không từ năm 1992 (Nguồn: Trung  
tâm Khảo sát và Dữ liệu Bản đồ) 

Hình 15: Đánh dấu ranh giới đơn vị sử dụng “tại chỗ” với các  
bộ bảo vệ môi trường của huyện Yên Phong (Ảnh: Thuy Thi  
Nguyen/MSP Bochum) 

Ngay cả những hình ảnh cũ hơn cũng cho thấy các bãi thải  
sử dụng trước đó, có thể được dùng để sản xuất gạch đất sét  
(Hình.13). 
 Việc đánh giá ảnh chụp trên không lịch sử đặc biệt hữu  
ích nếu  
—  Việc sử dụng trong quá khứ có thể gây ra ô nhiễm hiện  

không thể nhận ra được nữa tại khu vực, nhưng phải được  
chụp lại;  

—  Thời hạn và mức độ phù hợp của việc sử dụng có thể gây ra
ô nhiễm phải được xác định. 

Ngay cả khi việc sử dụng có khả năng gây ô nhiễm đã xảy ra  
từ lâu, thì phải thừa nhận rằng đầu vào các chất gây ô nhiễm  
tăng lên trong đất đã xảy ra. 
 Tại Bắc Ninh – cũng như các tỉnh khác có làng nghề - có  
thể thấy rằng mặc dù có truyền thống hoạt động thương mại  
lâu đời, các tác động môi trường lớn chỉ diễn ra từ những  
thập niên 90. 
 Ví dụ ở Vân Môn, ảnh chụp từ trên không cho thấy các  
địa điểm được sử dụng để tái chế nhôm ngày nay, vẫn còn là  
những cánh đồng lúa từ những năm 1990. Năm 1992, có thể  
xác định được các đống rơm sau thu hoạch ở sân phơi của  
nhà dân, không tìm thấy lò nung chảy (Hình 14). 
 Do khoảng thời gian tương đối ngắn trong đó việc sử  
dụng có thể gây ra tình trạng ô nhiễm đã xảy ra, nguy cơ sử  
dụng nhạy cảm sau đó dường như ở mức độ thấp vừa phải.  
Hiếm khi xảy ra tình trạng mà các hoạt động gây ô nhiễm bị  
bỏ mặc và được thay thế bằng mục dích sử dụng dân cư và  
nông nghiệp, như được trình bày trong ví dụ từ trang 28. 
Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng, đặc biệt là trong lĩnh vực  

 

tái chế, một hình thức sử dụng đất có biến động cao có thể  
được ghi nhận ở những khu vực nơi máy móc và nhà xưởng  
được tháo dỡ. Máy móc được cất giữ và tháo dỡ chủ yếu ở  
các khu vực bất động sản gần đường phố, trong khi các khu  
vực tương tự đang được sử dụng cho các mục đích khác sau  
một thời gian ngắn. 
 Thông thường, những thay đổi về mục đích sử dụng này  
rất khó để hiểu được thông qua việc đánh giá ảnh chụp từ  
trên không do thời gian hoạt động ngắn của chúng. Trong  
những trường hợp này - để phân định các khu vực này với  
các khu vực đã được ghi lại bằng việc phân tích ảnh chụp  
trên không - các chuyên gia địa phương là một nguồn thông  
tin quan trọng. 
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3.2 K h Ảo   S át c ác   K h u   v ự c b ị ô n h i ễ m   t r o n g   K h u cô n g   
n g h i ệ P  

Số lượng khu công nghiệp ở Việt Nam tiếp tục tăng lên do  
vốn đầu tư nước ngoài đổ vào. Năm 2016, có 325 khu công  
nghiệp được thành lập trên toàn quốc, với 220 khu đã đi  
vào hoạt động trên tổng diện tích 60.900 ha.28 Các khu công  
nghiệp chiếm diện tích đất tự nhiên gần 85,000 ha, với khoảng  
66% tổng diện tích đất được phân loại là đất công nghiệp cho  
thuê. Tỷ lệ lấp đầy đạt 51,5% và 73% tại các khu công nghiệp  
đang hoạt động.29 Rủi ro ô nhiễm từ các khu công nghiệp rất  
khác nhau tùy theo tiêu chuẩn môi trường trong các khu công  
nghiệp, quy trình sản xuất được thực hiện trong các lĩnh vực  
riêng lẻ và các yếu tố khác. 

28   Báo cáo Tóm lược Việt  
Nam (2017) 

29 Như trên 

3.2.1   S ự l i ê n q ua n ô n h i ễ m   P h ổ b i Ế n   tạ i c ác   K h u   
cô n g n g h i ệ P  

Hiện tại, có 15 khu công nghiệp lớn ở tỉnh Bắc Ninh (Hình  
16), được điều hành bởi Ban quản lý khu công nghiệp Bắc  
Ninh có trụ sở tại số 10 đường Lý Thái Tổ thành phố Bắc  
Ninh. Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Ninh là một địa chỉ  
quan trọng để thu thập thông tin cho hồ sơ địa chính. 
 Phần lớn các khu công nghiệp của Bắc Ninh được phát  
triển vào những năm 2000, vì vậy lịch sử sử dụng của chúng có  
thể quản lý được. Trong tất cả các trường hợp đã biết, mục đích  
sử dụng đất trước đây chủ yếu là nông nghiệp (Hình 17). 

Hình 16: Khu công nghiệp cấp huyện tại tỉnh Bắc Ninh   
(Nguồn: Khu công nghiệp Bắc Ninh) 



2002 

2018 
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Hình 17: Mục đích sử dụng trước đây (2002) và hiện trạng sử dụng (2018) 
tại khu công nghiệp Thuận Thành 3 (300 ha) (Nguồn: Google Earth) 
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Hình 18: Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Quế Võ 1 
(Ảnh: MSP 2018) 

Tất cả các khu công nghiệp đều có ban quản lý địa phương và 
thường được đại diện bởi các tổ chức doanh nghiệp. Ban quản 
lý địa phương, trong số các cơ quan quản lý khác, chịu trách 
nhiệm với các dịch vụ tập trung như xử lý chất thải và vận 
hành các trạm xử lý nước thải. Người điều hành các khu công 
nghiệp chỉ là người Việt Nam, cũng như các tổ chức nước 
ngoài (chủ yếu với cổ phần của người Việt Nam). 

Nhiều doanh nghiệp sản xuất có hệ thống xử lý nước thải 
riêng với công nghệ xử lý đáp ứng được các yêu cầu về hóa 
chất để xử lý lần cuối tại nhà máy xử lý nước thải tập trung 
(Hình 18). 

Tiêu chuẩn môi trường trong các khu công nghiệp có sự 
khác biệt đáng kể và thường tương quan với các điều kiện 
bên ngoài: 

— Theo thông lệ, tổ chức điều hành cũng chịu trách nhiệm về 
cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp. Ở đây có thể thấy rằng 
việc tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường có những khác 
biệt. Các nhà máy xử lý nước thải một phần có quy mô nhỏ 
hoặc tình trạng kỹ thuật không tốt (Hình 19). 

— Mức độ phù hợp về môi trường của các khu vực sản xuất 
trong các khu công nghiệp luôn tương quan với tiềm năng 
rủi ro ô nhiễm của từng ngành nghề sản xuất. Đây là những 
phơi nhiễm môi trường thường được gắn kết với hoạt 
động của một cơ sở. Ví dụ một doanh nghiệp vực sản xuất 
đồ uống có tiềm năng rủi ro thấp hơn so với một doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tinh chế bề mặt kim loại 
(xem chương 3.2.2). 

— Một số doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 
trường toàn diện, chẳng hạn như chuyển đổi nguồn năng 
lượng từ dầu sang điện. Tuy nhiên, cho đến nay, ô nhiễm đất 
xảy ra trước đây ít khi được ghi lại, đánh giá và, khắc phục 
nếu cần. Các doanh nghiệp này cũng cần cân nhắc một cấu 
phần lịch sử trong đánh giá tiềm năng rủi ro liên quan đến ô 
nhiễm của họ. 

— Bên cạnh tiềm năng rủi ro của ngành nghề sản xuất, nguồn 
gốc của doanh nghiệp vận hành nhà máy đóng một vai trò 
quan trọng trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường 
của nhà máy. Có thể quan sát thấy rằng các doanh nghiệp 
này đặc biệt chú trọng đến tiêu chuẩn môi trường ở các 
quốc gia gốc (ví dụ: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản) nơi mà 
tiêu chuẩn môi trường thường rất cao. 
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1 

3 

2 

4 5 

Hình 19: Ví dụ tại khu công nghiệp Bắc Ninh (Ảnh: MSP 2018) 
1 – Hút bùn tại trạm xử lý nước thải trung tâm bị rò rỉ. 
2 - Lưu vực mở với hóa chất để sản xuất molybden. Sản xuất của một doanh nghiệp Trung Quốc. 
3 – Bể chứa dầu từ những lần sử dụng trước đây của một doanh nghiệp sản xuất thủy tinh. 
4 – Khu vực kho chứa các thùng dầu ngoài trời và máy móc xây dựng trong một khu vực không được bảo vệ 
5 – Ví dụ tích cực về “sản xuất sạch hơn”: Trong năm 2017, doanh nghiệp Vạn Lợi đã chuyển từ Vân Môn 

sang Khu công nghiệp Đông Thọ để hoạt động trong lĩnh vực tái chế nhôm. 



   3.2.2  t i ề m n ă n g r ủ i r o ô n h i ễ m c ủa  t Ừ n g n g À n h  
n g h ề  
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bẢng 2: Định nghĩa các lớP thu thậP 

lớP thu thậP thứ nhất Các ngành nghề mà địa điểm sản xuất thường xuất hiện ô nhiễm do 
các quy trình (công nghệ) thông thường. 

lớP thu thậP thứ hai Các ngành nghề mà địa điểm sản xuất chỉ xuất hiện ô nhiễm trong các 
trường hợp riêng lẻ và/ hoặc trong các điều kiện hoạt động đặc biệt. 

Kinh nghiệm xử lý các khu vực bị ô nhiễm cho thấy địa điểm 
của các ngành công nghiệp cụ thể xuất hiện tải lượng ô nhiễm 
nhất định, trong khi ở các ngành công nghiệp khác, tải lượng 
ô nhiễm như vậy chỉ có thể xuất hiện ở một số doanh nghiệp 
trực thuộc hoặc trong các điều kiện cụ thể.30 

Do đó, đã có những minh chứng thành công khi áp dụng 
một hệ thống hai giai đoạn để phân loại rủi ro ô nhiễm của các 
khu vực. 

Lớp thu thập đầu tiên bao gồm các ngành công nghiệp 
mà địa điểm sản xuất thường xảy ra ô nhiễm do các quy trình 
(công nghệ) thông thường và/ hoặc các chất được xử lý hoặc 
sản xuất tại chỗ (ví dụ: các doanh nghiệp mạ điện). Lớp thu 
thập thứ hai bao gồm các ngành công nghiệp mà địa điểm sản 
xuất chỉ xuất hiện ô nhiễm trong các trường hợp riêng lẻ và/ 
hoặc trong các điều kiện hoạt động đặc biệt, nhưng không thể 
loại trừ nghi ngờ ô nhiễm do sử dụng đất trước đây. Một bản 
tổng hợp các ngành nghề quan trọng nhất liên quan đến ô 
nhiễm được đưa vào phần Phụ lục của tài liệu này.31 

Các lớp thu thập sẽ không được đặt ngang hàng với hiểm 
họa tiềm tàng của các địa điểm của các ngành nghề. Trong các 
trường hợp riêng lẻ, một địa điểm của một ngành nghề thuộc 
lớp thu thập thứ hai có thể có tiềm năng rủi ro cao hơn so 
với một địa điểm của một ngành nghề được phân loại trong 
lớp thu thập đầu tiên do các quy trình công nghệ cụ thể hoặc 
hoạt động sản xuất trước đây gây hại môi trường tại địa điểm 
đó. Phân loại này được thực hiện ở Đức - đặc biệt là tại Bang 
North Rhine Westphalia. Nó dựa vào kiến thức thu thập được 
trong quá trình tập hợp thông tin các khu vực nghi ngờ bị ô 
nhiễm và dựa trên kinh nghiệm thu được trong quá trình xử lý 
tiếp theo.32 

Danh mục các ngành nghề trong Phụ lục của tài liệu hướng 
dẫn này là một công cụ hỗ trợ tổng hợp thông tin của tất cả 
các khu vực có liên quan đến ô nhiễm. Việc phân loại dựa trên 
hệ thống phân loại ngành nghề của Văn phòng Thống kê Liên 

bang Đức. Một vấn đề cần cân nhắc, đó là hệ thống này phản 
ánh một phổ rộng các ngành nghề của Đức. Tuy nhiên, hầu hết 
các ngành nghề đó đều hiện diện tại Việt Nam, nên hệ thống 
này cũng sẽ phù hợp để xây dựng hồ sơ địa chính cho các tỉnh 
của Việt Nam. 

Danh mục các ngành nghề cũng là cơ sở để xây dựng một 
danh mục các ngành nghề riêng lẻ. Ví dụ, danh mục các ngành 
nghề có thể được điều chỉnh phù hợp với các điều kiện riêng 
hiện tại của một tỉnh. Do đó, lịch sử công nghiệp đặc biệt của 
tỉnh cũng phải được xem xét ngoài sự phát triển lịch sử chung 
hoặc thực tế của các ngành. Danh mục ngành nghề được sử 
dụng để tập hợp thông tin có thể được mở rộng cho các ngành 
nghề tiêu biểu cho tỉnh. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường 
của một tỉnh có khả năng không tập hợp thông tin các ngành 
nghề cụ thể nếu chúng được cho là không phù hợp với tỉnh. 

3.2.3   n g u Ồ n   t h u   t h ậ P   t h ô n g   t i n c ủa c ác   Đ ị a   Đ i Ể m  
S Ả n x uất   t r o n g   K h u cô n g n g h i ệ P n g h i n g ờ b ị ô   
n h i ễ m  

Trái với việc tổng hợp thông tin về hình thức sử dụng có thể 
gây nguy cơ ô nhiễm tại các làng nghề, việc thu tổng hợp thông 
tin các địa điểm trong các khu công nghiệp lại dễ dàng hơn rất 
nhiều. Để có cái nhìn tổng quan về hiện trạng sử dụng trong 
các khu công nghiệp, cần liên hệ với cơ quan chức năng cấp 
tỉnh. Ở Bắc Ninh, đó là Ban Quản lý Khu công nghiệp Bắc 
Ninh đóng tại thành phố Bắc Ninh (chương 3.2.1). 

Một nguồn tiếp theo để thu thập được dữ liệu về các ngành 
nghề, doanh nghiệp, thời gian sử dụng...là các tổ chức vận 
hành của các khu công nghiệp. Theo thông lệ, dữ liệu kỹ thuật 
số hóa có thu thập được có thể dễ dàng tích hợp vào hệ thống 
GIS hiện có của hồ sơ địa chính của các khu vực bị ô nhiễm. 

Các chuyến làm việc thực địa phải được tổ chức để thu 
thập thêm thông tin. Nếu có thể, ảnh về hình thức sử dụng mà 
có thể có tác động đến môi trường nên được chụp và đưa vào 
hệ thống GIS. 
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bẢng 3: cách thức Phát tán chất ô nhiễm 

giẢ Định chung liên 
quan ĐẾn ngÀnh nghề 

Thất thoát xử lý khi bơm các chất độc hại đối với nguồn nước hoặc 
đất vào bể chứa, thùng chứa hoặc các dụng cụ chứa khác, hoặc trong 
quá trình làm vệ sinh các thùng chứa và thiết bị 

Rò rỉ, mất đường ống 

Ăn mòn bể chứa và đường ống 

Rò rỉ nước thải có chứa chất ô nhiễm vào hố và bồn rửa; đường 
ống thoát bị lỗi 

Đóng cửa và tháo dỡ nhà máy sản xuất 

dấu hiện Sự cố Đặc biệt 
Đổ chất thải sản xuất và nguyên liệu bị lỗi trên mặt bằng nhà máy 

Hỏng hóc, tai nạn 

Để tập hợp thông tin về hình thức sử dụng mà có thể có tác 
động đến môi trường tại các địa điểm trong khu công nghiệp, 
cần cân nhắc các vấn đề sau đây: 

Về nguyên tắc, khi xử lý các chất liên quan đến môi trường, 
có thể phát sinh nguy cơ giải phóng các chất này ra môi trường 
do thất thoát trong xử lý, bất cẩn hoặc do các quá trình vệ sinh 
thông thường. Bảng 3 đưa ra một cái nhìn tổng quan về cách 
thức phát tán các chất ô nhiễm. 

Nếu các quá trình này diễn ra trong nhà xưởng hoặc các bộ 
phận của nhà xưởng, chúng có thể gây ô nhiễm tương ứng đối 
với các cấu trúc (ô nhiễm tòa nhà) hoặc đất và nước ngầm dưới 

Hình 20: Khu Liên hợp Công nghiệp Đông Thọ. Nguồn dữ  
liệu là các ban quản lý trong từng doanh nghiệp vận hành cá  
nhân trong khu công nghiệp. (Ảnh: MSP 2018) 

tòa nhà. Về nguyên tắc, sàn bê tông là một rào cản ngăn chặn 
ô nhiễm lan rộng. Tuy nhiên, ô nhiễm vẫn có thể xảy ra đối với 
đất và nguồn nước ngầm có thể do rò rỉ các mối nối bê tông 
hoặc khe nứt trong lớp phủ mặt sàn. Ngoài ra còn có các nhóm 
chất - chẳng hạn như: hydrocarbon - có thể xâm nhập qua sàn 
bê tông dày đặc, thậm chí gây ô nhiễm đất và nước ngầm. 

Đây l À lý d o   tạ i   S ao loạ i cô n g   t r Ì n h   Đ ư ợ c   S ử d ụ n g   
t h ư ờ n g có m ố i l i ê n q ua n   t r ự c   t i Ế P   v ớ i r ủ i r o ô   
n h i ễ m   c ụ t h Ể.  

Theo đó, các tòa nhà, nhà máy và khu xử lý chất thải đã được 
ghi lại cần được phân chia thành các loại rủi ro tương ứng (nếu 
loại vật liệu thải ra được biết hoặc ít nhất có thể bị hạn chế). Vì 
ô nhiễm sẽ (hầu hết) không chỉ tồn tại trên bề mặt tòa nhà, một 
đường phân giới hoặc khu vực đệm chuyển tiếp phải được cân 
nhắc, điều này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng công 
nghệ GIS. 

30 Mark, Harald & Dodt, 31 Như trên 
Jürgen (2013) 32  Như trên 



     3.3  K h Ảo  S át  K h u ô n h i ễ m ở n h ữ n g n ơ i  K h ác  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

 

 32 S ổ  t a y  Đ ă n g  k ý  k h u  v ự c  b ị  ô  n h i ễ m  t ạ i  V i ệ t  N a m :  P h ầ n  2  

Bên cạnh các địa điểm được mô tả trong các làng nghề và khu 
công nghiệp, các địa điểm khác cũng có thể được phân loại nguy 
cơ ô nhiễm do việc sử dụng diễn ra tại các khu vực này. 

Ví dụ cho danh mục này là ví dụ: trạm xăng. Có nguy cơ ô 
nhiễm đất và nước ngầm thông qua hydrocarbon có nguồn gốc 
từ dầu mỏ. Danh mục này bao gồm các công ty công nghiệp 
không nằm trong khu vực công nghiệp và có thể đã có lịch sử sử 
dụng lâu hơn. Nhìn chung, nó cũng có thể được áp dụng ở đây 
rằng việc sử dụng liên quan đến môi trường ở quy mô lớn hơn 
chỉ được thực hiện từ những năm 1990. 

Đối với việc ghi lại các khu vực này, tất cả các nguồn đã được 
đề cập đều đủ điều kiện. Tuy nhiên, các khu vực đã bị đóng 
cửa hoàn toàn và rất hiếm khi được xem xét cho các hình thức 
sử dụng nhạy cảm hơn (ví dụ: nhà ở tại vị trí trước đây là một 
nhà máy). 

Do đó, đặc biệt là các nguồn phản ánh tình trạng hiện tại, ví 
dụ: ảnh chụp từ trên không cập nhật (Hình 21) và các thư mục 
được phân loại (các trang vàng) rất hữu ích. Đường dẫn http:// 
yellowpagesvn.com có thể được sử dụng để nghiên cứu phần 
lớn các doanh nghiệp công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh, sử dụng các 
tiêu chí lựa chọn như tìm kiếm các ngành nghề cụ thể. 

Hình 21: Hình thức sử dụng có thể gây ô nhiễm (trạm xăng) như là một doanh nghiệp 
được liệt kê trong Google Maps (Nguồn: Google Maps) 

https://yellowpagesvn.com
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4 tóm tắt vÀ 
triỂn vọng 
Trong hướng dẫn này, quá trình ghi lại các khu vực nghi ngờ 
bị ô nhiễm được trình bày. 

Bằng cách sử dụng những kinh nghiệm thu được từ việc 
phát triển một hồ sơ địa chính ở Bắc Ninh, một cái nhìn sâu 
sắc hơn về thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu và trình bày dữ liệu 
để xây dựng một hồ sơ địa chính của các khu vực bị ô nhiễm 
đã được đưa ra. 

Việc thu thập dữ liệu ở tỉnh Bắc Ninh đã được thực hienj 
tại các làng nghề, khu công nghiệp và hình thức sử dụng liên 
quan đến ô nhiễm khác như các điểm tập trung chức năng và 
không gian. 

Việc xử lý dữ liệu bao gồm việc phân loại ô nhiễm liên 
quan đến các địa điểm. Một danh mục ngành nghề trong đó 
phân loại địa điểm của các ngành nghề cụ thể của tỉnh làm 
cơ sở. Dữ liệu thu thập được nhập vào một hệ thống thông 
tin địa lý trong đó bao gồm thông tin chi tiết hơn về các cụm 
doanh nghiệp và các doanh nghiệp riêng lẻ và kết hợp dữ liệu 
không gian với dữ liệu chủ đề. 

Việc xây dựng một bộ hồ sơ địa chính là bước đầu tiên trong 
việc xử lý một cách có hệ thống các khu vực bị ô nhiễm. 

Bằng cách đưa ra một cái nhìn tổng quan về các rủi ro 
(tiềm ẩn) liên quan đến các khu vực bị ô nhiễm, hồ sơ địa 
chính là một công cụ thiết yếu để ngăn chặn việc sử dụng 
tiếp theo, có thể dẫn đến các tác động tiêu cực đến sức khỏe 
do các con đường ô nhiễm khác nhau. 

Việc sử dụng hồ sơ địa chính để báo cáo những thiệt hại 
về môi trường ở Tỉnh, để xác định các biện pháp an toàn 
trong các ngành nghề riêng lẻ và trong quy hoạch của thành 
phố và cấp vùng giúp tránh được tổn hại cho người dân. 

Do đó, các tác giả mạnh dạn đề xuất xây dựng một bộ hồ 
sơ địa chính các khu vực bị ô nhiễm cho các tỉnh khác của 
Việt Nam. 



    5.  n g u Ồ n t h ô n g t i n vÀ tÀ i  l i ệ u  l i ê n  q ua n  
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Phụ lục 
Tại các trang tiếp theo, một ví dụ cho một ngành nghề được mô tả trong chương 3.2.2 được trình bày. Với hệ thống hai giai đoạn 
để xác định nguồn ô nhiễm của một địa điểm (xem chương 3.2.2), danh mục ngành nghề được dùng làm cơ sở cho việc phân loại 
các địa điểm sản xuất cụ thể theo tỉnh. Danh mục các lĩnh vực sản xuất chuyên ngành này có thể được phát triển bằng cách bổ 
sung và loại bỏ các ngành nghề cụ thể của tỉnh. 

n h ó m n g À n h n g h ề  
Các ngành nghề được phân chia thành 15 nhóm và đánh số: 

nhóm ngÀnh nghề Số 

Khai khoáng và năng lượng 1 

Hóa học và dầu khoáng 2 

Sản xuất và gia công kim loại 3 

Gỗ và giấy 4 

Da và dệt 5 

Các dịch vụ khác (các ngành khác) 6 

Các ngành sản xuất khác 7 

Thủy tinh và gốm sứ 8 

Kỹ thuật điện và cơ khí chính xác 9 

Đóng, sửa chữa ô tô, trạm xăng dầu 10 

Công nghiệp thực phẩm (công nghiệp lớn) 11 

Thương mại và kho bãi 12 

Công nghiệp xây dựng 13 

Tái chế và xử lý 14 

Cơ sở quân sự 15 

Các khu vực được phát hiện trong khuôn khổ thu thập dữ liệu hoặc được liệt kê trong Phụ lục của luật / nghị định của Việt Nam phải 
được phân loại trong hệ thống phân loại ngành nghề sau đây. Thông qua tên doanh nghiệp và thông tin bổ sung tiềm năng, một nhiệm 
vụ tương ứng có thể được thực hiện. Sự kế thừa của các ngành nghề được xây dựng theo thứ bậc (ngành nghề chính và ngành nghề 
phu). Để đảm bảo tính nhất quán và phù hợp về mặt nội dung, chỉ những ngành nghề chính tương ứng mới được đưa vào. 
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lớP thu 
thậP tên ngÀnh nghề chú giẢi 

nhÓm ngÀnh 1: KhAi KhOáng vÀ nĂng lƯỢng 

I Khai thác than cứng và đóng bánh 

I Khai thác than cứng 

I Sản xuất than bánh cứng 

I Khai thác than non và đóng bánh 

II Cung cấp điện Nhiệt điện, thủy điện 

I Sản xuất khí có và không kinh doanh để phân phối 

II Phân phối khí mà không tạo ra và sản xuất 

KhAi tháC Quặng 

I Khai thác quặng sắt Khai thác và chế biến/ gia công và ép
khuôn quặng sắt 

I Khai thác kim loại màu 

KhAi tháC Đá, vÀ CáC hOạt Động KhAi tháC KháC 

II Khai thác đá khối 

II Nhà máy trộn nhựa đường 

II Khai thác sỏi, cát, đất sét và cao lanh 

I Khai thác hóa chất và phân bón 

II Chiết xuất muối 

nhÓm ngÀnh 2: hÓA họC vÀ Dầu KhOáng 

I Chế biến dầu khoáng 

I Nhà máy hydro hóa 

Công nghiệp hÓA Chất 

I Sản xuất vật liệu hóa chất cơ bản 

I Sản xuất khí công nghiệp 

I Sản xuất thuốc nhuộm 

I Sản xuất vật liệu hóa chất vô cơ cơ bản và hóa chất khác 

I Sản xuất hắc ín chưng cất 

I Sản xuất vật liệu hóa học cơ bản hữu cơ và hóa chất khác 

I Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ 
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lớP thu 
thậP tên ngÀnh nghề chú giẢi 

I Sản xuất vật liệu tổng hợp ở dạng nguyên sinh 

I Sản xuất cao su tổng hợp ở dạng nguyên sinh 

I Sản xuất phân bón và chất bảo vệ thực vật 

I Sản xuất sơn, thuốc nhuộm, mực in và bột chét 

I Sản xuất dược phẩm 

I Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm sạch và sản phẩm vệ sinh cá nhân 

I Sản xuất các sản phẩm hóa học khác 

I Sản xuất các sản phẩm pháo hoa 

I Sản xuất chất kết dính và gelatine 

I Sản xuất tinh dầu 

I Sản xuất các sản phẩm quang hóa 

I Sản xuất sản phẩm trắng lưu giữ âm thanh, hình ảnh và dữ liệu 

I Sản xuất sợi hóa học 

Sản xuất Sản phẩm CAO Su vÀ nhựA 

I Sản xuất sản phẩm cao su 

I Sản xuất lốp xe 

I Đắp lốp xe 

I Sản xuất các sản phẩm cao su khác Công trình núi lửa 

I Sản xuất sản phẩm nhựa 

nhÓm ngÀnh 3: Sản xuất vÀ giA Công Kim lOại 

Sản xuất vÀ giA Công Kim lOại 

I Sản xuất sắt, thép và hợp kim sắt 

II Sản xuất ống (sắt thép) 

II Xử lý ban đầu sắt và thép, sản xuất hợp kim sắt 

I Sản xuất dây rút 

I Sản xuất và xử lý ban đầu kim loại màu 

I Sản xuất và xử lý ban đầu nhôm 

I Sản xuất và xử lý ban đầu chì, kẽm và thiếc 
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lớP thu 
thậP tên ngÀnh nghề chú giẢi 

I Sản xuất và xử lý ban đầu đồng 

I Đúc 

I Đúc sắt 

I Đúc thép 

I Đúc kim loại nhẹ 

I Đúc kim loại màu 

Sản xuất Sản phẩm Kim lOại 

II Thép xây dựng và kim loại nhẹ 

II Nồi hơi và bể chứa Bao gồm sản xuất nồi hơi 

I Sản xuất linh kiện rèn, ép, cấu kiện theo bản vẽ, dập, vòng cán và các
sản phẩm luyện kim bột 

I Hoàn thiện bề mặt và xử lý nhiệt Mạ điện, sơn tôi cứng 

II Cửa hàng bán máy móc Làm khóa, hàn, mài, tiện 

I Sản xuất dao kéo, dụng cụ, khóa và đồ sắt nhỏ 

II Sản xuất sắt, thiếc và các sản phẩm kim loại (ví dụ như tuốc vít, lò so…) 

II Kỹ thuật cơ khí 

I Sản xuất vũ khí và đạn dược 

II Sản xuất đồ gia dụng (điện và phi điện), ví dụ như tủ lạnh 

nhÓm ngÀnh 4: gỗ vÀ giấy 

Công nghiệp gỗ 

I Nhà máy tẩm gỗ 

I Cửa hàng kinh doanh ván lạng, gỗ sán, và sản xuất ván ép 

II Sản xuất các cấu kiện xây dựng, cấu kiện đúc sẵn, sản phẩm lót và cấu 
kiện gỗ đúc sẵn 

II Sản xuất vật liệu đóng gói và bể chứa bao gồm gỗ 

I Hoàn thiện sản phẩm gỗ và các sản phẩm liên quan Không sản xuất sản phẩm gỗ, chỉ hoàn
thiện 

ngÀnh giấy 

I Sản xuất bột gỗ cơ học, cellulose, bìa cứng và bìa giấy 

I Sản xuất bột gỗ cơ học, cellulose 
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lớP thu 
thậP tên ngÀnh nghề chú giẢi 

I Sản xuất giấy, bìa cứng và bìa giấy 

I Chế biến giấy, bìa cứng và bìa giấy Sản xuất giấy dán tường 

I Ngành in Nhà máy lớn: Nhà máy in và nhà máy in
báo giấy 

II Sắp chữ và tái sản xuất 

nhÓm ngÀnh 5: DA vÀ Dệt 

vải Dệt 

II Gia công vải tấm và nhà máy kéo sợi 

II Cửa hàng dệt 

I Dệt hoàn thiện 

II Gia công dệt 

II Sản xuất các dây thừng và dây mềm 

II Sản xuất vải da 

I Chuẩn bị và nhuộm da 

vải DA 

I Sản xuất da Thuộc da, nhuộm da... 

II Gia công da (không sản xuất vải da và giày) Chỉ cá nhà máy lớn 

II Sản xuất giày 

nhÓm ngÀnh 6: CáC DỊCh vỤ KháC (CáC ngÀnh Công 
nghiệp KháC) 

I Đường sắt Ga hàng hóa (đóng cửa), xưởng sửa chữa,
xưởng làm ray đường sắt 

I Phân xưởng sân bay 

II Điều tra kỹ thuật, vật lý và hóa học Phòng lab hóa học 

II Vệ sinh máy móc 

II Khử trùng và kiểm soát dịch hại 

II Phòng lab ảnh Chỉ có nhà máy lớn 

II Công nghiệp chiết rót và đóng gói 

II Trường bắn Không thuộc quân sự 

II Giặt ủi 

I Hóa chất tẩy rửa và nhuộm quần áo 
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lớP thu 
thậP tên ngÀnh nghề chú giẢi 

nhÓm ngÀnh 7: CáC ngÀnh Sản xuất KháC 

Sản xuất Đồ nội thất, Đồ tRAng SứC, nhạC CỤ, DỤng CỤ
thể thAO, Đồ Chơi vÀ CáC Sản phẩm KháC Only large plants and factories 

II Sản xuất đồ nội thất 

II Sản xuất nệm 

II Sản xuất đồ trang sức và các sản phẩm tương tự 

II Sản xuất nhạc cụ 

II Sản xuất dụng cụ thể thao 

II Sản xuất đồ chơi 

II Sản xuất các sản phẩm khác 
Các sản phẩm khác: ví dụ: cúc áo, nến và
các sản phẩm sáp tương tự, khóa kéo, diêm,
xe đẩy em bé, đồ trang trí giáng sinh 

nhÓm ngÀnh 8: thủy tinh vÀ gốm Sứ 

I Sản xuất và gia công thủy tinh 

II Đồ gốm (không tráng men) 
Sản xuất các sản phẩm gốm bao gồm.
sản xuất gạch ốp tường và gạch lát sàn,
sản xuất gốm xây dựng khác,
Chỉ nhà máy lớn 

I Đồ gốm (có tráng men) 

II Sản xuất vật liệu gốm chống cháy 

II Xưởng gạch Không phải lò gạch 

II Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao bị nung chảy 

II Sản xuất bê tông, xi măng và các sản phẩm thạch cao 

II Sản xuất sản phẩm xi măng sợi Ví dụ: xi măng amiăng 

II Sản xuất các sản phẩm khoáng sản khác Ví dụ: cối đá, đá đánh bóng 

II Sản xuất các sản phẩm khoáng sản chế biến amiăng và sản xuất các sản
phẩm nhựa đường và hỗn hợp bitum 

nhÓm ngÀnh 9: Kỹ thuật Điện vÀ Cơ KhÍ ChÍnh xáC 

II Sản xuất máy móc văn phòng, thiết bị xử lý dữ liệu 

Sản xuất thiết bỊ phát vÀ phân phối Điện 

I Sản xuất động cơ điện, máy phát điện và máy biến thế 

I Sản xuất dây cáp điện, dây điện và dây dẫn cách điện 
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lớP thu 
thậP tên ngÀnh nghề chú giẢi 

I Sản xuất ắc quy và pin 

II Sản xuất đèn điện và đèn chiếu sáng 

II Sản xuất thiết bị điện 

II Phát thanh, truyền hình và viễn thông 

II Kỹ thuật y tế, thiết bị xử lý và kiểm soát, quang học (cơ khí chính xác) 

nhÓm ngÀnh 10: ĐÓng vÀ SỬA ChỮA ô tô, 
tRạm xĂng Dầu 

II Sản xuất xe hơi và linh kiện phụ tùng 

ĐÓng CáC lOại phƯơng tiện Cơ giới KháC 

I Đóng tàu 

I Phá vỡ và tháo dỡ tàu 

I Đóng toa xe lửa 

I Sản xuất động cơ 

I Xây dựng toa xe, xe lửa và xe buýt ray 

I Sửa chữa toa tàu 

II Sản xuất vật liệu theo dõi cố định 

II Sản xuất xe máy, xe đạp và xe cho người khuyết tật 

II Bảo dưỡng sửa chữa xe hơi 

I Đánh bóng xe hơi 

II Thiết bị rửa xe 

I Trạm xăng dầu 

nhÓm ngÀnh 11: Công nghiệp thựC phẩm 
(Công nghiệp lớn) 

Công nghiệp thựC phẩm Chỉ nhà máy lớn 

II Giết mổ và chế biến thịt 

II Chế biến thủy sản 

II Chế biến rau quả 

II Sản xuất dầu và mỡ động thực vật 

II Chế biến sữa 

II Nhà máy bột và nhà máy xay xát, sản xuất tinh bột và các sản phẩm tinh bột 
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lớP thu 
thậP tên ngÀnh nghề chú giẢi 

II Sản xuất thức ăn gia súc 

I Xử lý thịt pha sẵn 

II Các ngành công nghiệp thực phẩm khác (không sản xuất đồ uống) 

II Chế biến cà phê và trà Cơ sở rang xay cà phê 

II Sản xuất đồ uống 

II Nhà máy chưng cất rượu 

II Sản xuất bia 

II Chế biến thuốc lá Chỉ nhà máy lớn 

nhÓm ngÀnh 12: thƯơng mại vÀ KhO bÃi 

II Bán buôn xe hơi 

II Bán buôn xe máy, phụ tùng và linh kiện 

II Bán buôn chất tẩy rửa, làm sạch 

II Bán buôn dược phẩm 

I Bán buôn nhiên liệu rắn và các sản phẩm dầu khoáng 

II Bán buôn quặng, sắt, thép, kim loại màu và bán thành phẩm Chỉ liên quan trong trường hợp lưu kho
tương tự như bãi phế liệu 

II Bán buôn vật liệu xây dựng và các nguyên liệu chứa chất khoáng 

I Bán buôn sơn, véc-ni và các vật liệu tương tự 

I Bán buôn các sản phẩm hóa chất Ví dụ: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,
dầu mỡ kỹ thuật 

I Bán buôn phế liệu 

I Bán buôn vật liệu phế thải và tái chế khác (ví dụ: dầu thải, lốp thải) 

II Xử lý hàng hóa và lưu kho Bao gồm xử lý hàng hóa trong giao thông
thủy nội địa 

II Kho lạnh 

II Giao nhận vận chuyển (Logistics) Đặc biệt vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
bao gồm vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

nhÓm ngÀnh 13: Công nghiệp xây Dựng 

II Phá hủy, nổ mìn và giải phóng khỏi đống đổ nát 

II Xây dựng, xây dựng cầu và đường hầm... Nhà máy lớn có kho chứa 

II Niêm phong chống nước và độ ẩm Không có gỗ và bảo vệ tòa nhà 

II Gỗ kiến trúc và kỹ thuật gỗ dân dụng Nhà máy lớn có kho chứa 
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lớP thu 
thậP tên ngÀnh nghề chú giẢi 

II Xây dựng đường và đường vĩnh cửu 

II Vệ sinh mặt tiền 

nhÓm ngÀnh 14: tái Chế vÀ xỬ lÝ 

tái Chế 

I Tái chế phế liệu 

I Tái chế vật liệu phế thải phi kim loại và các sản phẩm còn lại 

I Tái chế chất thải dệt và các sản phẩm còn lại 

I Tái chế chất thải và các sản phẩm còn lại của giấy, bìa cứng và bìa giấy 

I Tái chế chất thải và các sản phẩm còn lại của thủy tinh 

I Tái chế chất thải và các sản phẩm còn lại của nhựa 

I Tái chế các chất thải khác và các sản phẩm còn lại Hóa chất, lốp xe thải, vật liệu phá dỡ 

II Nhà máy xử lý nước thải 

I Thu gom, vận chuyển và lưu trữ chất thải trung gian 

II Nhà máy sản xuất phân ủ 

II Nhà máy đốt rác thải 

II Nhà máy xử lý chất thải khác 

II Vệ sinh thành phố và các tổ chức xử lý khác 

nhÓm ngÀnh 15: Cơ Sở Quân Sự 

I Kho nhiên liệu Bể chứa, đường ống 

I Sân bay Trạm tiếp nhiên liệu, nhà chứa máy bay 

I Doanh trại, nơi đóng quân Cung cấp, xử lý, giặt ủi, tẩy rửa hóa chất 

I Kho hàng Kho hóa chất, trạm xăng, kho đạn dược 

II Thiết bị báo hiệu Hộp biến áp và khu vực kỹ thuật 

II Căn cứ tên lửa và phòng không Bãi phóng 

I Sửa chữa/ bảo trì Khu vực xử lý, lưu kho, sửa chữa 

I Trường bắn 

I Khu huấn luyện quân sự Khu vực phân công / trạm tiếp nhiên liệu,
khu vực đào tạo, kho lưu trữ 



      
 

S ổ  tay n Ày  Đ ư ợ c x ây d ự n g  t r o n g  K h u ô n  K h ổ d ự á n  
v i ệ t – Đ ứ c  c a Pav i e t  
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Hình. 8: Ảnh: KOVAC 

Dự án hợp tác “Capaviet – xây dựng năng lực và phát triển 
cơ sở hạ tầng cho việc thành lập hồ sơ địa chính ô nhiễm đất 
ở việt nam bằng ví dụ của tỉnh bắc ninh” có mục tiêu tăng 
cường năng lực cho các cơ quan chức năng  cấp tỉnh ở Việt 
Nam trong việc đăng ký và đánh giá độc lập các khu vực bị ô 
nhiễm. 

Cùng với MSP - tiến sĩ mark, tiến sĩ Schewe & partner 
gmbh và cơ quan môi trường cấp tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi 
trường), một bộ hồ sơ địa chính các khu vực bị ô nhiễm sẽ 
được phát triển tại tỉnh Bắc Ninh. Các địa điểm có khả năng 
xảy ra ô nhiễm sẽ được ghi lại trong ngân hàng dữ liệu và 
trong GIS của các chuyên gia Đức và Việt Nam. Theo đó, cán 
bộ liên quan của Sở tn&mt tỉnh Bắc Ninh sẽ học thực hành 
bí quyết cần thiết lập hồ sơ đất bị ô nhiễm. Là dự án hàng đầu, 
hồ sơ địa chính cho tỉnh Bắc Ninh có thể sử dụng như một mô 
hình chuyển giao cho các tỉnh khác ở Việt Nam 

Các khóa đào tạo về xây dựng hồ sơ địa chính sử dụng 
các phương pháp phân tích di động để đánh giá kim loại nặng 
trong đất làm tăng cường năng lực cho cán bộ các cơ quan 
chức năng Việt Nam ở cấp tỉnh và cấp quốc gia. 

Để hỗ trợ xây dựng hồ sơ địa chính ô nhiễm đất, các 
chuyên gia ở Việt Nam sẽ được cung cấp các công cụ kỹ thuật 
phân tích di động kim loại nặng và xây dựng hồ sơ địa chính, 
hồ sơ sẽ được soạn thảo và phổ biến trong dự án. UfU sẽ tiếp 
tục xây dựng một dự thảo quy định pháp lý về xác định quy 
trình thủ tục đăng ký các khu vực ô nhiễm đất. 

Là dự án tiếp nối của AnaViet, CapaViet được tài trợ bởi 
công ty Exportinitiative Umwelttechnologien của Bộ Môi 
trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn hạt nhân của Đức. 
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